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Audiovisual da Xunta, Alfonso Cabaleiro, da
alcaldesa, Carmen Leyte, e do tenente de alcalde,
J a i m e S o u s a , a L a u r a G a r d o s , d u r a n t e a r o d a xe
d a p e l í c u l a n o c o l ex i o p ú b l i c o d e C a r t e l l e .

Mellor comunicados

Nova Ruta Xacobea

Puro espectáculo

A construción da nova autovía AG -31, entre
Ourense e Celanova, supón outro avance importante na mellora das comunicacións de Cartelle e
de toda a comarca. O presidente da Xunta, Núñez
Feijóo, asistíu ó inicio das obras.

Once concellos ourensáns, entreles o de Cartelle,
solicitaron á Consellería de Cultura a declaración do
Camiño Natural de San Rosendo como un ramal
da Vía da Prata a Compostela. Os alcaldes realizaron un tramo para a súa posta en valor.

Un espectáculo de rodeo cubano animou a Festa
do Cabalo de Nogueiró. Foi un dos atractivos da 13ª
edición, xunto coas carreiras, competicións de horseball, rutas técnicas e o xantar popular, organizados
pola Asociación de Cabalistas de O Mundil.

Editorial

Cartelle nº 16

En tempos de dificultade, a colaboración entre as
distintas Administracións públicas (Goberno central, Xunta, Deputación, Unión Europea e Concello
de Cartelle) semella máis necesaria que nunca. Convén lembrar que a maior parte das obras realizadas
no noso municipio e boa parte dos servizos que se
prestan dende a Casa Consistorial son froito de
convenios asinados no seu día con algunha destas
Administracións. Á vista dos resultados acadados
nestes últimos anos, semella que ese é un bo camiño
que debemos seguir para cimentar as bases do progreso e do futuro dun concello rural coma o noso, xa
que moitos dos proxectos xa consolidados non se
poderían levar a cabo sen o apoio financeiro das institucións de ámbito supramunicipal. Destas Administracións públicas depende que se fagan novas
infraestruturas e que se poidan atender ós servizos
básicos. E non podemos esquecer que a dispersión
xeográfica obriga a multiplicar o esforzo municipal
para que tódolos veciños, nos distintos pobos, dispoñan dos mesmos niveis de calidade de vida e benestar. ■

A menor aportación do Estado e da Xunta de Galicia obrigou a
tódolos concellos a recortalo orzamento de gastos correntes e investimentos durante o ano 2010. Cartelle non é ningunha excepción. A
pesar desto, o Goberno municipal aprobou un orzamento "realista"
para facer fronte ós servizos máis importantes e para que as obras
públicas contribúan a crear emprego e a mellorar a infraestruturas nos
distintos pobos do municipio. Así, os gastos de persoal, de investimentos reais, onde figuran proxectos propios e os convenios coas
ESTADO DE GASTOS

Gastos de persoal
Bens correntes e servizos
Gastos financeiros
Transferencias correntes
Investimentos reais
Pasivos financeiros
T O TA L G A S T O S
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(Ano 2010) €

358.375,88
424.894,12
2.000,00
216.000,00
119.000,00
23.000,00
1.143.270,00

outras Administracións, de bens correntes e servizos, e de transferencias correntes, son os capítulos de gastos máis importantes, xa
que, en conxunto, supoñen case o 98%.
En canto ó estado de ingresos do Concello de Cartelle para o ano
2010, os capítulos das transferencias correntes e de impostos directos son os de maior volume económico, completándose este orzamento con partidas menores dos impostos directos e indirectos, das
taxas, transferencias de capital e ingresos patrimoniais.■
ESTADO DE INGRESOS

Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas e outros ingresos
Transferencias correntes
Ingresos patrimoniais
Transferencias de capital
T O TA L I N G R E S O S

(Ano 2010) €

273.837,21
5.000,00
154.882,00
637.402,04
3.000,00
69.148,75
1.143.270,00
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A nova autovía AG-31, un avance importante
para as infraestruturas viarias da comarca
A construción da autovía AG-31,
que enlaza a autovía das Rías Baixas con Celanova, suporá un avance notable na mellora das comunicacións por estrada para Cartelle e
as comarcas de Celanova e Baixa
Limia. Para acadar este obxectivo,investiránse máis de 130 millóns de euros, nun trazado de 19
quilómetros. O comezo oficial das
obras, o pasado 8 de maio, contou
coa presencia do titular do Goberno
galego, Alberto Núñez Feijóo, principal valedor deste proxecto dende
2003, cando ocupaba a Consellería
de Política Territorial, con Manuel
Fraga como presidente.
A nova autovía contará con dous
carrís en cada dirección, de 3,5
metros, ademais de beiravías
exteriores e interiores e unha
mediana de 2 metros. Terá tamén
13 pasos superiores, 16 inferiores
e 3 viaductos. O prazo de execución é de 25 meses (remate previsto: xuño de 2012).

A alcaldesa de Cartelle,
Carmen Leyte, formalizou o convenio de colaboración co conselleiro
Agustín Hernández, na
sede da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
en Santiago. A rexedora
municipal amosouse
satisfeita con esta obra,
que se enmarca no proxecto de recuperar espazos públicos no noso
concello.

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacou, no acto de inicio das
obras da autovía AG -31, Autovía das Rías Baixas-Celanova, que a nova vía de alta capacidade permitirá unir Celanova coa capital da provincia en só quince minutos. "Quince minutos; ese é o obxectivo. Quince minutos Celanova-Ourense. Quince minutos que explican
por si sos a transcendencia desta obra. Un cuarto de hora en chegar desde aquí á capital
da provincia implica que xa non existen os problemas de vertebración do territorio".

A Xunta investirá máis de 188 mil
euros na praza do Cruceiro de Cartelle

O Concello de Cartelle desenvolve un
proxecto de intervención en espazos públicos, para acadar
unha mellora estética
e funcional para os
veciños e veciñas
que residen nestes
lugares. Un novo proxecto, que conta co
financiamento
da
Consellería de Medio
Ambiente da Xunta,
vaise centrar na
praza do Cruceiro de
Cartelle, co investimento de algo máis
de 188 mil euros. Os
traballos
suporán
unha continuidade
dos xa realizados en
2008, coa mellora da
iluminación, abastecemento e redes de
sumidoiros, ademais
do soterramento do
cableado.
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Iniciativas que inciden
en infraestruturas,
novos servizos e
creaciónde emprego
Comezaron as obras nas redes
de sumidoiros de Augalevada
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a través de Augas de
Galicia, adxudicou en 105.000 euros as
obras nas redes de sumidoiros de Augalevada, que están en execución dende finais
do mes de xuño. O proxecto técnico contempla as actuacións necesarias para
dotar ao núcleo de Augalevada dunha rede
de saneamento que conectará á rede existente de Muntián. Para elo, será preciso
executar 1.630 metros de colectores de
PVC de 425 mm de diámetro.
O departamento autonómico de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas colabora de xeito económico e técnico para
levar a cabo esta iniciativa do Concello de
Cartelle, destinada a resolver carencias
nas infraestruturas locais de Augalevada e
proporcionar melloras na calidade de vida
aos seus habitantes. O prazo de execución
dos traballos é de tres meses.

Ampliación do abastecemento
de Espiñoso ata As Marabillas
Augas de Galicia e o Concello de Cartelle
asinaron o convenio para a execución das
obras de ampliación da rede de abastecemento de auga dende Espiñoso ata As Marabillas, por importe de 90.000 euros, repartidos en dúas anualidades (2010 e 2011).
Este proxecto ten como obxectivo fundamental mellorar a rede de subministración
de auga potable, acometendo a súa
ampliación co fin de garantir un bo servizo,
mesmo en períodos de secas prolongadas. As obras centraranse na extensión da
rede para dar un mellor servizo ó pobo da
Ulfe, a través da instalación de 3.391
metros de conducións de polietileno. Ademais, colocaranse válvulas de comporta e
ventosas, para as que se habilitarán pozos
de rexistro. Estes accesorios permitirán un
correcto funcionamento da instalación.

FEIL 2010 en Outomuro

Obras impo

Obras en Outomuro

A renovación das r
telle e Outomuro s
Concello durante o
tal para o Emprego
euros. En Outomu
vación das conduc
ra fase da reposició
canalizacións e se
queda prácticamen
que no pasado an
nos núcleos de San
telo, Santa Cataliña

O conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez (á esquerda, xunto ó
director xeral de Estruturas Agrarias), asinou un convenio co Concello de Cartelle para a execución de obras con cargo ós Proxectos
Estratéxicos de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM Rural
2010). O importe ascende a 87.231 euros e servirá para mellorar pistas de acceso a explotacións agropecuarias.

“O Concello de Cartelle ten que dar resposta á
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FEIL 2010 en Cartelle

ortantes para Cartelle e Outomuro

redes hidráulicas (abastecemento e sumidoiros) en Carson dúas das obras máis importantes que promoveu o
o ano 2010. Están financiadas con cargo ó Fondo Estao e a Sostenibilidade Local por importe de case 300 mil
ro, o proxecto consiste na mellora da travesía, coa renocións de auga e residuais, iluminación pública e a primeión de beirarrúas. En Cartelle tamén se substituiron as vellas
construiron novos tramos de beirarrúas. Con estas obras
ente completada a renovación das redes hidráulicas, xa
o se executaron traballos de reposición das conducións
ntabaia de Anfeoz, A Seara, Mirós, A Pena, Calvelos, Soua, Gueral de Abaixo e Gueral de Arriba.

Reforma da antiga escola de
Espiñoso para centro social

Obras en Cartelle

A Deputación implícase na
reparación de infraestruturas

No Plan FEIL 2010 fiogura tamén a execución das obras de
rehabilitación das instalacións da antiga escola de Espiñoso
para centro sociocultural. O investimento será de 69.283
euros. O novo edificio será complementario da “escola de
homes”, ubicada ao seu carón, que se emprega para cursos
e actividades organizadas polas asociacións locais. A alcaldesa, Carmen Leyte, xustificou esta actuación “na necesidade de dotar a Espiñoso dun espazo multifuncional para
uso e disfrute de tódolos veciños e veciñas”.

As brigadas de Obras da Deputación realizaron obras de
mellora e reparación de estradas, pistas e camiños en diferentes zonas do municipio, a través dun novo convenio de
colaboración co Concello de Cartelle, que aporta os materiais. A institución provincial tamén colabora no proxecto de
remate do saneamento en Soutelo, coa construción dunha
fosa séptica, e na mellora da travesía de As Teixugueiras,
cunha apreciable reforma estética e funcional, co uso de
adoquín e canalización das gabias.

O Concello desenvolve actuacións para mellorar a eficiencia
enerxética en diferentes zonas do municipio. O último proxecto témolo en Outomuro, cun orzamento de 62.690 euros.
Trátase da instalación dun sistema que reduce a intensidade lumínica a partir dunha hora determinada, co que repercute nun aforro para as arcas municipais. Convén lembrar
que o alumeado público absorbe unha parte importante do
orzamento de bens correntes e servizos.

A Consellería de Medio Rural incluíu nos planos de obras de
2010 a reparación do firme na estrada de Outomuro-A
Seara, na zona de Raigoso e nos accesos ó pavillón polideportivo de Outomuro. Namentres, continúan os traballos de
mellora de aslfatado de pistas na zona da concentración
parcelaria de Vilar de Vacas e Sanguñedo. Outro proceso, o
de Santo Tomé, Santabaia e Seixadas está na fase de identificación de superficies e titularidade dos terreos.

Mellora da eficiencia enerxética
no alumeado de Outomuro

Medio Rural acomete obras
en estradas e pistas

s inquedanzas dos veciños que demandan a cotío máis e mellores servizos”
Carmen Leyte Coello, alcaldesa
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O conselleiro de
Medio Rural, Samuel Juárez, fixo
unha doble visita a
Cartelle: a pé e en
helicóptero, para
comprobar o estado actual dos traballos que se realizan nos nosos
montes.

Agustín
Madarnás,
mestre
exe m p l a r
O canónigo xubilado e catedrático
de Bacharelato, Agustín Madarnás,
natural de Sanguñedo de Cartelle,
recibíu o pasado 14 de maio o premio ao "Docente ourensán exemplar 2010", que concede o Sindicato Independente de Ensino (ANPE)
e a plataforma ourensá do Defensor do Profesor. Agustín foi un dos
principais promotores da utilización
do galego nas aulas. Asemade, a
través da fundación da Asociación
Profesional de Profesores de Relixión en Centros Estatais, conseguíu que o Ministerio de Traballo

Os montes de Xinzo e Sabucedo serven
de ensaio para previr os incendios forestais
O conselleiro de Medio Rural da Xunta de Galicia, Samuel Juárez, xunto
co director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, realizou o pasado
16 de xuño unha visita a varias obras preventivas e forestais de Cartelle,
así como ás instalacións da base de helicópteros do Distrito Forestal XII
(Miño-Arnoia), situada no monte de Pereira. O titular de Medio Rural coñeceu in situ as actuacións que se levan a cabo nas zonas de Sabucedo e
Xinzo, que consisten, básicamente, na roza dunha faixa auxiliar de 2,4
metros a ambos lados dunha pista forestal, e dispoñen dun orzamento de
53.000 euros (en conxunto, con outras que se levan a cabo en A Merca).
Medidas prácticas a prol do medio ambiente
Samuel Juárez anunciou durante a visita á Merca que as actuacións de
interese forestal e de prevención de lumes na provincia de Ourense promovidas por Medio Rural supoñen este ano un investimento de 14,8 millóns de
euros. As realizadas directamente pola Consellería poden dividirse, por un
lado, en accións de compoñente produtivo de xestión forestal, que inclúen a
reforestación de terreos, e actuacións de mellora silvícola (como podas, desbroces ou claras), que inciden na calidade e cantidade das producións e servizos que xeran os nosos montes, cunha clara vocación preventiva.

Fumigación contra
a “pulguiña do carballo”
O concello de Cartelle quedou incluído na área xe ográfica na que a Consellería de Medio Rural aplicou
tratamentos fitosanitarios contra a praga da altica ou
“pulguiña do carballo”, que en realidade é un escaravello que produce a seca e caída da folla, sobre todo
dos carballos, pero que tamén afecta a outras especies como a avelaira ou o amieiro.
O tratamento realizouse cun camión de fumigación e con técnicas que permiten unha mellor distribución do produto. O procedemento consistíu en
percorridos polas pistas, estradas e camiños, sen
achegarse a menos de 200 metros das vivendas.
Tamén se solicita a colaboración veciñal, e se
alguén observa carballos afectados por esta praga,
debe pórse en contacto coa xefatura territorial da
Consellería de Medio Rural en Ourense.

O delegado da Xunta e técnicos de Medio Rural manifestaron que o
tratamento químico empregado é inocuo para a saúde humana, pero,
de igual xeito, hai que aplicalo con precaución con persoal de terra
e rociando as árbores e o chan para que as larvas inxiran o produto.
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A Banda de Gaitas “Nova Fronteira & Cartelle” gañou en Santiago de Compostela
a prestixiosa Liga do Campionato Galego ante máis de cinco mil espectadores
Nova Fronteira & Cartelle foi a
gran triunfadora na final da Liga do
Campionato Galego de Bandas de
Gaitas, que por primeira vez abandonou o seu emprazamento habitual
en Cabeza de Manzaneda para trasladarse ata Santiago de Compostela.
Máis de 40 bandas de gaitas de toda
Galicia e de centros galegos doutras
cidades españolas participaron neste evento musical, no que destacou
o bo facer de Nova Fronteira & Cartelle, que conta con varios gaiteiros
do noso concello. Esta agrupación
musical leva varios anos na primeira
categoría, cunha clara evolución que
deu agora os seus froitos, con este
merecido éxito.
A Escola de Gaitas de Cartelle,
que dirixe Xohan Manuel Gil Páxaro,
é a encargada de formar aos futuros
membros da Bandas de Gaita; agru-

Nova Fronteira & Cartelle
pación que no caso de Cartelle ten un
importante percorrido, pois os seus membros teñen acadada unha importante
rodadura musical nas súas viaxes por
toda Europa e incluso Asia.

Sons de Cartelle para o mundo

O programa “Concellos saudables”, que desenvolve a Mancomunidade Terra de Celanova , realizou durante o curso actividades no colexio publico de Cartelle e, durante o verán, nas piscinas municipais de Outomuro. O obxectivo é concienciar aos
rapaces, e a tódolos sectores da poboación ,en
xeral, da importancia de pór en práctica costumes
saudables de vida, fomentando o exercicio físico e
unha alimentación sa e equilibrada.
A unidade de “Concellos Saudables” da Mancomunidade tamén se implicou nunha campaña
contra o tabaco entre os escolares e na edición
dunha guía que recolle as dúbidas das embarazadas, con suxerencias e recomendacións varias.

“Nova Fronteira & Cartelle”, durante o
desfile nun festival na localidade francesa de Dunkerque.

Os alumnos da Escola de Gaitas de Cartelle viaxaron
a Dunkerque para participar nos actos do 70º Aniversario do famoso Repliegue de Dunkerque, un
acontecemento que á postre permitiría aos aliados
vencer aos alemáns na 2ª Guerra Mundial. Ademáis
de visitar Dunkerque durante varios días, os membros da Banda tamén poideron visitar unha da xo ias
arquitectónicas do mundo, como é a cidade belga
de Brujas. Foron unhos días intensos onde se realizaron importantes visitas culturais e onde os alumnos forxaron amizades con membros de outros
grupos, o que culturalmente é tan importante como
o aspecto musical.

Concello saudable
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CAMIÑO NATURAL DE SAN ROSENDO
Cartelle reivindica unha ruta xacobea histórica

Alcaldes e representantes de once concellos, antes de comezar a andaina na fronteira de Portela D´Home
Os alcaldes dos concellos de San Cibrao
das Viñas, Barbadás, A Merca, Cartelle,
Celanova, Verea, Bande, Lobeira, Muíños,
Entrimo e Lobios acordaron solicitar formalmente ó conselleiro de Cultura,
Roberto Varela, a declaración do Camiño
de San Rosendo, ou da Raíña Santa,
como un ramal da Vía da Prata ata Compostela, así como os permisos para marcar o itinerario cos sinais propios do Camiño de Santiago. Esta era unha vella vía de
peregrinación dende a cidade de Braga,
a través dun antigo itinerario romano e
medieval cheo de historia. De feito, este
percorrido tivo unha gran importancia
ata mediados do século XVIII e, no ano
1255, contou cunha peregrina de exc e pción, ao ser o itinerario que seguíu a raíña
Isabel II de Portugal (a Raíña Santa) para
peregrinar a San Salvador de Celanova e,
despois, cara a Compostela.
Para reivindicar esta ruta, os alcaldes e
representantes dos once concellos implicados realizaron o pasado 17 de abril,
acompañados de veciños e algúns afeccioados, un tramo da ruta, dende a fronteira portuguesa de Portela D´Home, en
Lobios, ata a localidade de Riocaldo. En A
Merca, o itinerario chega dende o concello de Celanova e continúa por San
Cibrao das Viñas e Barbadás, onde enlaza coa Vía da Prata ou Ruta Mozárabe.
Na parte portuguesa tamén se traballa na recuperación desta ruta que, partindo de Braga, entraba en Ourense a través do Gêres-Xurés.■

A alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte, participou na andaina reivindicativa da nova ruta xacobea que chega dende Portugal polo Parque
Nacional de Peneda-Gêres e transcorre, en parte, xa en Ourense, polo
Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés e Terras de Celanova.
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A XIV Carreira Popular modernizouse coas novas tecnoloxías
A Carreira Popular do Concello de Cartelle
reuníu, o pasado 7 de xullo, a máis de 300
deportistas. A gran novidade desta 14ª edición foi a organización a cargo da empresa Championchip, unha das máis prestixiosa en eventos deportivos, e a obrigatoriedade dpara os participantes de levar chip

de identificación nos controis e para a cronometraxe na liña de meta. Como en
anos anteriores, houbo varias probas, por
idades: a máis curta, de 100 metros, para
os nados a partir de 2006; despois, de 500
metros para a categoría prebenxamin e
benxamin; de 800 metros, para alevín; de

2.000, para infantís e cadetes; e de 10.000
metros, dende xuvenil ata veteranos, esta
última con saída en Cartelle e meta en
Outomuro. Houbo medallas para os participantes máis novos e trofeos aos tres primeiros da clasificación absoluta masculina
e feminina.

Houbo cinco carreiras, con outras tantas distancias, e 14
categorías por idades. Nas probas senior e de veteranos
houbo atletas das catro provincias e de Portugal.

A distancia das distintas carreiras oscilou entre os 100
metros, para os pitufos (menores de catro anos, na imaxe)
e os 10 mil, para as categorías de adultos.

Éxito da Andaina

A III Andaina Popular do Concello de Cartelle
reuníu, o pasado 16 de maio, a cerca dun cento de
participantes, que tiveron a oportunidade de elexir entre dúas rutas: unha de 17 quilómetros, e
outra de 25 quilómetros., circular, pasando por
Cartelle e regresando ó punto de partida. Ao
longo do percorrido establecéronse varios lugares de avituallamento, con froitas e bebidas. O
Concello de Cartelle organizou este evento
lúdico e deportivo, contando coa colaboración de
Caixanova, La Región, a Deputación, a Mancomunidade o Inorde e a Xunta de Galicia.

A 43ª edición do Rally de Ourense reuníu no
tramo da Seara, en Cartelle (19 de xuño), a centos
de espectadores procedentes de toda Galicia e
outras comunidades españolas. E non sairon defraudados, porque nas nosas estradas viviron unha das
probas do Campionato de España de Rallys máis
emocionantes dos últimos anos. Ao final, a victoria
foi para o catalán Xevi Pons , con só 8 segundos de
avantaxe sobre os irmáns Sergio e Diego Vallejo, da
Escudería Ourense. Protección Civil tivo unha destacada intervención para garantir a seguridade dos
espectadores e regular o tráfico.

O Rally de Ourense atrae
cada ano a máis afeccioados
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Trala adquisición da casa de
Carlos Velo, en Cartelle, o
Goberno municipal continúa
coas xestións para convertila
nunha Fundación cinematográfica galega, que xire en
torno á figura do noso cineasta. Esta vivenda servíu tamén
como esceario de parte da
rodaxe "Anos despois", que
dirixíu a súa neta, Laura Gardos Velo, entre México e Cartelle. A alcaldesa, Carmen Leyte,
aproveitou a visita do secretario xeral de Comunicación
Audiovisual da Xunta para
amosarlle o proxecto.

A casa do cineasta Carlos Velo
acollerá en Cartelle unha Fundación
sobre seu legado cinematográfico

Casa de Carlos Velo

■ A intención do Concello de Cartelle é crear unha Fundación Carlos Velo, para

preservar a figura do ilustre cineasta do noso municipio, pero tamén para acoller
fondos documentais e cinematográficos da nosa terra. Despois da adquisicón
da vivenda ós herdeiros da familia Velo, as xestións céntranse agora en definir o proxecto e acadar financiamento doutras Administracións públicas antes de proceder á reforma da vivenda. A alcaldesa, Carmen Leyte, manifestou recentemente
que "xa hai un compromiso institucional para pór a andar este organismo".
Carlos Velo (Pereiros Cartelle, 1909; Cidade de México, 1988) comezou a súa
relación co cine en Ourense, cando era estudante de bacharelato, na compaña
de Xaquín Lorenzo "Xocas" e Augusto Pacheco. Pero a súa importante produción
cinematográfica levouna a cabo en México, onde vivíu exilado trala Guerra Civil,
como director de cine e documentalista. Desta etapa son películas tan prestixiosas como "Pedro Páramo" ou "Torero", ademais de colaborar con directores como
Luis Buñuel. Carlos Velo foi o produtor executivo de "Nazarín", dirixida polo cineasta
aragonés en terras mexicanas.

k

Un acto de xustiza
Por problemas políticos durante a Dictadura, a figura e a obra
de Carlos Velo permaneceu esquecida ou silenciada durante
máis de catro décadas. Coa posta en marcha do proceso
autonómico, Carlos Velo recupera a relación con Galicia e Cartelle. En 1983 foi recoñecida a súa traxectoria co premio Mestre Mateo da Xunta e dous anos depois, fou homenaxe a d o
nas Xornadas de Cine e Vídeo, Xociviga, de O Carballiño.

Laura Gardos Velo regresa ás súas orixes
Durante boa parte do mes de marzo, o colexio público de Cartelle, o bar do Santi e a casa natal
de Carlos Velo convertíronse en decorados para a primeira película da súa neta Laura Gardos
Velo. "A miña película -asegura Laura- aborda a repercusión que a Guerra Civil tivo nas familias".
O argumento xira en torno ó reencontro dun home coa súa filla despois do distancimaneto
ó que se viron obrigados por cuestións ideolóxicas, e reflexiona sobre as consecuencias que a
contenda civil e o franquismo tiveron nas familias e nos exiliados en México..■

Laura Gardos,
en Cartelle

O casting da película está composto por intérpretes de México e Galicia, e terá
dúas versións, en galego e castelán. De feito, os actores que participaron nas
gravacións en Cartelle tiveron que repetir varias veces cada escea en cada idioma. A rodaxe rematou a finais de febreiro e o equipo técnico traballa na súa
m o n t a xe. A previsión é que poida estrearse na primavera de 2011. E os veciños e veciñas de Cartelle terán a sorte de asistir ó preestreno antes da súa
comercialización e presencia en festivais, salas cinematográficas e televisión.

O Concello de Cartelle colaborou na rodaxe
de A“ nos despois”, de Laura Gardos Velo,
aportando infraestruturas e loxística durante
a estadía no noso municipio dun equipo de
máis de 50 persoas, entre actores e técnicos.Ata eiquí se trasladaron a primeiros de
marzo, despois de rodar a primeira parte da
película en terras mexicanas, con primeiras
figuras da cinematografía do paíz azteca,
como Angélica María, Michelle Rogel e Moisés Arizmendi. Xa en Cartelle, sumáronse á
gravación actores galegos ben coñecidos,
como Celso Bugallo, Ernesto Chao, Ta c h o
González, Mela Casal, Ledicia Sola e María
Bouzas, entre outros. Varios rapaces do
colexio tamén interveñen nesta película
(imaxe da esquerda).

O bar do Santi servíu
de esceario para o
reencontro de varios
protagonistas de
“Anos despois”.
Celso Bugallo, Ernesto Chao, Laura Gardos, Luisa Merelas,
Ledicia Sola e Ta c h o
González (sentados
á mesa), compartiron rodaxe con
varios veciños de
Cartelle, que actuaron como extras,
caso de Pablo, Eva,
Orlando e Antonio
(na parte posterior).

Alfonso Cabaleiro, secretario xe ral de Comunicación Audiovisual da Xunta de Galicia, que
colabora na produción da película, visitou a
rodaxe de A“ nos despois”, no colexio público,
acompañado polo alcaldesa, Carmen Leyte,
e o tenente de alcalde, Jaime Sousa. Cabaleiro interesouse por aspectos técnicos da rodaxe, que lle expricou Laura Gardos, e presenciou
todo o proceso de gravación dunha escea
no interior do centro educativo. Laura Gardos
agradeceu ó Concello e ós veciños e veciñas
de Cartelle o apoio recibido durante a rodaxe
e prometeu volver cando rematen os labores
de montaxe previos á estrea cinematográfica.
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O Centro Ecuestre do Mundil celebrou con éxito a XIII Festa do Cabalo. As instalacións de Nogueiró
recibiron a centos de afeccioados e curiosos para disfrutar dunha xornada deportiva, gastronómica e festiva. O programa da Asociación de Cabalista incluíu, como xa é tradicional, a “Ruta técnica”, coa participación de 120 cabalos e xinetes de toda Galicia e Norte de Portugal. Tamén espertaron gran expectación,
pola novidade, os partidos de “horse-ball”, unha especie de baloncesto a cabalo, que disputaron as seleccións galegas masculina e femenina, e as carreiras de velocidade no circuito ecuestre.

O espectáculo cubano “Rodeo en
su salsa” encheu a praza de touros
portátil. Houbo rodeos de touros e
cabalos, pallasos, malabaristas e
bailarinas, que deron un toque circense, e totalmente incruento. Era
a primeira vez que chegaba a Cartelle un espectáculo destas características, que foi do agrado do
público, pola calidade e variedade
dos números que incluíu en case
dúas horas de actuación.
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Importante na Festa do Cabalo é o apartado gastronómico. Máis de 500 persoas
degustaron na carpa de aceso ó recinto cabalista dun menú a base de empanada,
pólbo e carne ó caldeiro, ademáis de café, postre e bebidas. Entre os comensais
figuraba o conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, o presidente da Deputación,
José Luis Baltar, varios deputados e alcaldes que non quixeron perder unha gran
xornada na que os cabalos foron os verdadeiros protagonistas. Durante o xantar
entregáronse os premios ós gañadores dos concursos celebrados durante a mañá.

